








de Angst 

en nu ben 3k bang 
dal ik je nit mijn leven siiiit 
en oak heb ik angst nu 
cial ik inotu bewijzen 
wie ik werkelijk ben 
en me! jou en met hem 

mijn pafel van alle grijzen 
mijn trage zijn mijn 
a 11 een noott meet 
hij is het broertje 
da) ik nooit zo dichebij 
hij is mijn liefje 
hij is mijn genoegen 
de guatjes idem 
we slapen %amen 

tekst F Starik 
[Nieuwe Vleugel, Voetnooi 1995 ) 
my/.jLLk Wj]| em Kloos Groep 

111 het Nieuwe Hui.s 

Dan staan we plotseHng, 
toeh nog onverwacht 
alsof wij Iemand vcrlopeo, 
in bet Nieuwe Huis 
en 't is toeh weer k Seiner 

)     dan ge-dacht. 
Gedroomd van een lokatie 
en dat groeil dan zoveel gioter 
dan het werkelijk kan /ijn; 
je moel je mogelijkheden zien.. 
fin bet balkon kent minder /on 
dan ik er nit vourzorc 

op geschenen heb 
maar het is een sombere zomer 

Het ruikt er naar 
de snackbar van de buren 
zijn wij hier werkelijk ihuis? 
koprn maakt vrij, armoe 
rttbet buren. 

Daar moeten wij 
de yeraleten meubeLs zetten 
die we gaari vmthn op straat en bij 
Leenbakker, uw woonwarenhuis. 
Is dit nu de be stemming 
waarnaur wij ongemerkt stteefden? 
er zijn altijd gedachti:n 
maar dai Invert niet op 
neet nog zijn we niet 
waar we altijd voor leefden, 
Wij widen teveel. 
Maak van 4inicer, 
Maak ons bier tJmis. 
tekst 1997 F. Starik 
mu/iek : Willem Kloos Croep 

Rijpstraat 

Nu ouderdom komt dagen 
Nu in genetisch opziebt ik 
Mij ov£rbodig heb gemaakt 
Nu in alsmaar groter ik 
Mijn intrek heb genomeu; 

Nu vele kamers tek mijn luri 
Waar in iL'd-LTL" kumer wel 
Een kindje siaapt: 
Nu kaii ik vragea, 
Ik tel ze tangzaam na 
\Xm p ik. Nog altijd 
Niet. Ben ik tot God geraafct? 

In dit unzieht ik besEa 
Bij de grai.il? van mijn zien 
Ik kijk naar biunen bij de buret) 
Die een half /.o grote woning 
Voor hetzelfde geidje buren. 

Nu vragen wij dezelfde vragen 
Maar nog veel meer. Er is besef. 
Dit nn noemt men I Jefde: ik kijk 
NILII- binnen in de kelders 
Van het grauwe hart, 

De he st neemt ongemerkt bezit 
Van minder ruinite voor meet geld; 
Het Qeeld tooiil armoe eit geweld 
/.<.' gesfaten als we $aant 
Ons truckle ml tr verkerjgen, 
©nverstaaft. 

tekst: 1997 F Starik 
m uz iek: Wj I i LMTI KI oos Groep 

Er is nog i^ten zon. genoeg 
IILI licht is nog niet geworden 
de heme! is bleck en vroeg 
de muan en de sterren verdorden 
er is nog geen £on genoeg 

maar van af de wolken saat 



een wannte era doei bk 
vunuil het hart 

dat ook VOOT jou 
dit schijnsel senijnt 
en de morgenzinnen zwe ten 
zolang net [even schijnl 
het hoogste te begtnnen 
zolang het leven schijnt 

een spiege! op«changen 
de galg staat wijdbeens bo yen mij 
L-n trill mee met de razernij 
in overs! aande zangen 
hij aei dit is de ongebroken lijn 
en jij wou graag een eirkel zijn 
en dan was hij de outrefl 
de verhi riding met de buren 
ga tangs de kortste weg 
vermijd Jc cirkeigang 
wie eaati mo el aJiLrrNijn 

Rust, v&rnntrust my 

De erote vis 
o Grole Vis & komt 
Opnieuw toi ksvcti 
[n de k I cine diertjes 
Die hem langzaam 
Langzaam doen be we ge n 
Van binnenuit 

het hoogste te begcren 
maar er is nog geen zon genoeg 
er is nog geen /on genoeg... 
iek^t: ridiir Herman dorter 
fz.t. nil. de school der Foii/k:, 
C.AJ. van Di stack 18-97) 

muziek Willem Kloos Gktep 

Grcnsgehied 

daus hd ^rensgebied 
de lange si i tiger schici 
het H&tste &llerdier 
ik kan niet weg van hier 
rnci mijn geringe handen 
twee handen k I em men am mijn hats 
en zingen vats de dood is a!$ 

ik heh de houtcn lafel stukgehakt 
Ek klem mtjn handen 
om zijn witte schragen 
de stoet vertnekt ik word gedragen 
jc handen vverden klani 
je mond werd smaller 
toen ik bij je kwam 
ik heb mijn opdracht toen 
jij sliep pas goed gelezen 
de world is diep en zal 
niet meer genezen 
ik lufiid nog sleeds de wacht 
ik ben jou toegewe/en 
alleen voordeze nacht 
ik kan met weg van hi??! 

lekst naar : Getiude Starink 
(De weg naar Egypte,1980, 
Atheneum, Polak &. Van Gennep} 
mu/ick ; WE Mem Kloos Groep 

Rust, verontrust mij 

Uci tadcr-hurt de moederziel 
De grote vis die gisLeren, nachl 
Rijk van nud. 
Rijk van oud en opgespaard xaJ 

Rust, verontmst mij 

Wyar zij zegt dat zij kan voeieii 1 
Rijk van oud 
Van binnenuit 

IcksL: 19% F. Staiik 
muziekj Willem Ktaos Groep 



Alles Werd Voor Niels Gectami... 
Mijn tjod, mijn God gaaE niels 
Zovele jaren zijn gegaan 
IT ging niets ai fer kwam niets bij 
En alles werd voor niets gedaart 

Daar was geen mieku -en gocn greel 
Die vroeger leed vergeften deed 
Daar was maar I ondndig leed 
Dat soms zijn oude naam vergeet 
fl/tej wwtf voor niel? gedtitm 

Dat ik die donkere speler vond 
He! leumd weerbeeld van mijn 
geest 
Goedkoop gezicht om grate mond 
Voor icLs dat akijet i.s gewecsl 

ctHex werd voor niefs gedaart 

Ik ben die klaagt en .speck en /.ingl 
En treedt de weg die heft en glooil 
En voell hoc 1 AI mijn verder 
dringt 
Maar mijne jeugd ontsterrt mij 
nooit 

lekst: naar P.N. vaia Eyck 
(De Drpom, nil Gerfhhren . 1917. 
Van Oorsdiot, Amsterdam) 
mu/iL-k: Willem KITOS Graep 

Twee Handige Mannen 

Hier was men vrij; hier trok de tijd 
nog eens gratis voorhij 
hier mochren vogelen vlfegen 
vissen /w^rnmcn hun [rugkeh^ 
baan, hier stoad een plant 
die niet wuu gToeieri maar ook 
weigerde om dood Le gaan, 
Sindsdien heb ik een U\m bohby 
aan Yogelenhoudenanijn dierbare 
vogelen die maar rrinei/yam lot 
nestbouw en broeden komen dat 
wil zcggeri /.c brwden wel rnuar 
er komen helemaal geea eieren nit. 
Een keej' op een ochtend 
heefL er als verdwaald 
een eitje in de kooi gelegen 
niks bizonders, bijna wit. 
Het was. al een bretje 
kapot aan het gaan. 
V'oorziebtig met bonzende shtpen 
heb ik het eilje lerug 
in het nest gevletd 
met de kant die nog het minst 
beschadigd was naar boven 
gekeerd, om op te broeden. 
Dal ze niet vies zouden worden 
van he*. Ijriii/Lmrn lcLLgi:>pL:nde a 
Moeder, vroeg ik, n maakt zieh 
loch nog we I vddoende zorgen 
over mij"? Schenk mij de vreugde 
van \wee handige mannen. 

tekst mhi\mi RStarik 
mu/.iek Willem Kloos Groep 

het voordt'ul van 
een eigen gezicht 

er is zovee! te doen 
er is maar weinig lijd 
maar het is niet moetltjk 
nee, het is niet moeilijk 
hi j gaat zo gemakkeiijk 
hij gaat zo goed 
de mens van deze tijd 
de mens van deze tijd 
Main afgerekend aan dc kassa 
van zijn biole eenzaamheid 
mel geweldig lege handen 
het voordeel van een eigen geziehL 

■'.vr I I 'orctcel ran ecu cigi'ii gezicht 

is dai men het niet kyn verliezen 
vergeten op een perron 
een belartgrrjk sun ion onderweg 
naar een zonloze morgen 
zorgen, zorgen. 

leksi: 1997 F. Siarik 
muziek Willem Kioos Groep 
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